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Frank Goes staat aan het hoofd van de Al-

gemene Bouwonderneming Goes. Deze fa-

miliale bouwondernemer bestaat al sinds 

1944. Met Frank Goes staat momenteel 

de vierde generatie aan het roer van dit be-

drijf, dat zich specialiseert in zowel renova-

ties als nieuwbouw en industriebouw. Naast 

zijn engagement bij Federale Verzekering is 

Goes eveneens voorzitter van de Federa-

tie van Algemene Bouwaannemers (FABA), 

een onderdeel van de Confederatie Bouw. 

Zijn mandaat van drie jaar bij FABA begon 

in april. 

Steenbakkerij Vande Moortel 
bouwt toonzaal en kantoren

| DAK EN GEVEL | NIEUWBOUW |

Steenbakkerij Vande Moortel realiseert dit jaar een investeringsprogramma van liefst 12 miljoen €. Hierdoor komen er 25 
extra jobs bij in Oudenaarde. Zopas werd op de site symbolisch de eerste kolom gezet van de nieuwe kantoren en toonzaal, 
samen goed voor een nieuwbouw met afgerond 2.000 m² vloeroppervlakte. Dit deel van de investering moet binnen een tiental 
maanden klaar zijn. 

Het investeringsprogramma omvat de uit-

breiding en verbetering van productiecapa-

citeit, de bouw van een kantoorgebouw met 

toonzaal en de heraanleg van de omgeving. 

“De gevel van de toonzaal wordt een dam-

bord van glas en vierkante panelen met bak-

stenen. Zo wordt het gebouw als het ware 

een etalage of catalogus van het bedrijf”, 

weet architect Thierry De Vos. 

Voor elk paneel worden telkens andere ste-

nen van Vande Moortel gebruikt en er wordt 

ook gespeeld met voegen (lijmen, dunbed, 

traditionele voeg) en legverbanden. De ge-

velsteen-panelen kunnen relatief eenvoudig 

vervangen worden als bv. een nieuwe gevel-

steen geïntroduceerd wordt of een steen uit 

productie gaat. Ze zijn overigens ook te be-

kijken van binnenuit. 

Behalve uit baksteen en glas bestaat de 

nieuwbouw van zowat 12 m hoog nog vooral 

uit een staalstructuur en beton. De nieuw-

bouw werd ontworpen door Timeless Archi-

tecture (Tarch) uit Nevele. De buitenaanleg 

werd getekend door Wirtz. Als hoofdaanne-

mer fungeert Zetel West (Gent) van de Lim-

burgse aannemer Mathieu Gijbels.

GROEI

Dankzij de investeringen in de productie 

(o.m. ovens en droogkamers) stijgt de ca-

paciteit van de steenbakkerij en wordt de 

capaciteit afgestemd op de vooropgestelde 

groei in de verkoop voor de komende jaren. 

Om dit te realiseren, kijkt het bedrijf meer 

dan ooit naar de buitenlandse markten. De 


